
 

คู่มือ 
การพฒันาและส่งเสริมการปฏิบติังาน 

เพื่อป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น  ของ ขา้ราชการโรงพยาบาลยา่นตาขาว 
ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัตรัง 
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ค าน า 
  
 คู่มือการพฒันาและส่งเสริมการปฏิบติังานเพื่อป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น  ไดร้วบรวมหลกัการ
และแนวคิดท่ีสากลพร้อมขอ้เสนอแนะแนวทางการประยกุตใ์ชเ้พื่อการบริหารจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้น
และผลประโยชน์สาธารณะท่ีมีผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีภาครัฐ  กล่าวคือ เป็นสถานการณ์ท่ี
เจา้หนา้ท่ีของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู ่ และไดใ้ชอิ้ทธิพลตามอ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบเพื่อให้
เกิดประโยชน์ส่วนตวั  โดยก่อใหเ้กิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม  มีหลากหลายรูปแบบ  ไม่จ  ากดัอยูใ่น
รูปของตวัเงิน  หรือทรัพยสิ์น เท่านั้น  แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืน ๆ  ท่ีไม่ใช่รูปตวัเงินหรือทรัพยสิ์น 
 คู่มือเล่มน้ี สะทอ้นให้เห็นถึงหลกัการ  แนวคิดพร้อมขอ้เสนอแนะแนวทางการประยกุตเ์พื่อใชใ้น
การบริหารจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้น  เพื่อมิใหเ้กิดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  และยงัสะทอ้นปัญหา
การขาดหลกัธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาประเทศ 
 หวงัอยา่งยิง่วา่คู่มือเล่มน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อเจา้หนา้ท่ีของโรงพยาบาลยา่นตาขาว ส านกังาน
สาธารณสุขจงัหวดัตรังทุกคน  และผูท่ี้สนใจศึกษาแนวทางเก่ียวกบัการปฏิบติังาน เพื่อป้องกนัผลประโยชน์
ทบัซอ้นในการบริหารและเพื่อใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
 
 
     กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป  โรงพยาบาลยา่นตาขาว 
                                                                               ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกร่ินน า 
 การมีผลประโยชน์ทบัซอ้น  ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชนัประเภทหน่ึง  เพราะเป็นการแสวงหา 
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย  หรือจริยธรรม  ดว้ยการใชอ้  านาจในต าแหน่งหนา้ท่ีไป
แทรกแซงการใชดุ้ลยพินิจในกระบวนการตดัสินของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ  จนท าใหเ้กิดการละทิ้งคุณธรรมใน
การปฏิบติัหนา้ท่ีสาธารณะ  ขาดความเป็นอิสระ  ความเป็นกลาง  และความเป็นธรรม  จนส่งผลกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม  และท าใหผ้ลประโยชน์หลกัขององคก์ร  หน่วยงาน สถาบนัและสังคม
ตอ้งสูญเสียไป  โดยผลประโยชน์สูญเสียไปอาจอยูใ่นรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน  คุณภาพการ
ใหบ้ริการความเป็นธรรมในสังคม  รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ   ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดบัองคก์รจนถึง
ระดบัสังคม  ตวัอยา่งเช่น  การท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากผูป้ระกอบการ  เพื่อ
แลกเปล่ียนกบัการอนุมติัการออกใบอนุญาตประกอบกิจการใด ๆ  หรือแลกเปล่ียนกบัการละเวน้  การยกเวน้ 
หรือการจดัการประมูลทรัพยสิ์นของรัฐเพื่อประโยชน์ของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ และพวกพอ้ง ฯลฯ เป็นตน้ 
 อยา่งไรก็ตาม   ท่ามกลางผูท่ี้จงใจกระท าความผดิยงัพบผูก้ระท าความผดิโดยไม่เจตนา   หรือไม่มี
ความรู้ในเร่ืองดงักล่าวอีกเป็นจ านวนมาก  จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนทุจริต  หรือถูกลงโทษทาง
อาญา 
 ผลประโยชน์ทบัซอ้น  หรือความขดัแยง้กนัระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
(Conflic of interest : COI)  เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบนัท่ีเป็นบ่อเกิดของปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในระดบัท่ีรุนแรงข้ึน  และยงัสะทอ้นปัญหาการขาดหลกัธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรค
ต่อการพฒันาประเทศ   
 ประมวลจริยธรรมขา้ราชการพลเรือน  ไดก้ าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของขา้ราชการในการ
ป้องกนัปัญหาผลประโยชน์ทบัซอ้นในการปฏิบติัราชการหลายปรากฎในหมวด ๒ ขอ้ ๓ (๓) ขอ้ ๕ (๑),(๒),
(๓),(๔)  ขอ้ ๖ (๑),(๒),(๓)  ขอ้ ๗ (๔),(๕) ขอ้ ๘ (๕) ขอ้ ๙ (๑)  เป็นตน้ 
 ในคู่มือเล่มน้ี  จะสะทอ้นหลกัการและแนวคิดท่ีเป็นสากลพร้อมขอ้เสนอแนะแนวทางการ
ประยกุตใ์ชเ้พื่อการป้องกนัเร่ืองผลประโยชน์ทบัซ้อน  โดยมีสาระส าคญัเป็น  ๓  บท  ไดแ้ก่ 

๑. บทท่ี ๑  การบริหารเพื่อป้องกนัเร่ืองผลประโยชน์ทบัซอ้น 
๒. บทท่ี ๒ การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 
๓. บทท่ี ๓  การให-้รับของขวญัและประโยชน์อ่ืนใด 

 
ความหมายผลประโยชน์ทบัซอ้น 
 
 ค าวา่ Conflict  of  Interests  มีการใชใ้นภาษาไทยไวห้ลายค า  เช่น “ผลประโยชน์ทบัซอ้น”  
“ผลประโยชน์ขดักนั”  หรือ  “การขดักนัแห่งผลประโยชน์”  ถอ้ยค าเหล่าน้ีถือเป็นรูปแบบหน่ึงของการ
แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ  อนัเป็นการกระท าท่ีขดัต่อหลกัคุณธรรม  จริยธรรม  และหลกัการบริหาร



กิจการบา้นเมืองท่ีดี (Good Governance)  โดยทัว่ไปเร่ืองผลประโยชน์ทบัซอ้น  จึงหมายถึงความทบัซอ้น
ระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตน  และผลประโยชน์สาธารณะท่ีมีผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
กล่าวคือ  สถานการณ์ท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยูแ่ละไดใ้ชอิ้ทธิพลตามอ านาจหนา้ท่ีและ
ความรับผดิชอบเพื่อใหเ้กิดประโยชน์ส่วนตน  โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม  มีหลากหลาย
รูปแบบไม่จ  ากดัอยูใ่นรูปของตวัเงิน  หรือทรัพยสิ์นเท่านั้น  แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืน ๆ  ท่ีมิใช่ในรูปตวัเงิน
หรือสินทรัพยมี์ลกัษณะ ๗ ประการ  ดงัน้ี 

๑. หาประโยชน์ให้ตนเอง  คือ  การใชอ้  านาจหนา้ท่ีเพื่อตนเอง  เช่น ขา้ราชการใชอ้  านาจหนา้ท่ีท าให้
บริษทัตวัเองไดง้านรับเหมาจากรัฐ  หรือฝากลูกหลานเขา้ท างาน  เป็นตน้ 

๒. รับผลประโยชน์  คือ การรับสินบน  หรือ รับของขวญั เช่น เป็นเจา้พนกังานสรรพากรแลว้รับเงิน
จากผูม้าเสียภาษี  หรือ เจา้หนา้ท่ีจดัซ้ือแลว้รับไมก้อลฟ์เป็นของก านลัจากร้านคา้ เป็นตน้ 

๓. ใชอิ้ทธิพล เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใชอิ้ทธิพลในต าแหน่งหนา้ท่ีเพื่อส่งผลท่ีเป็นคุณแก่ฝ่าย
ใดฝ่ายหน่ึงอยา่งไม่เป็นธรรม 

๔. ใชท้รัพยสิ์นของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตวั  เช่น  การใชร้ถยนต ์หรือ คอมพิวเตอร์ของ
ราชการท างานส่วนตวั  เป็นตน้ 

๕. ใชข้อ้มูลลบัของทางราชการ  เช่น รู้วา่ราชการจะตดัถนน จึงรีบไปซ้ือท่ีดินในบริเวณดงักล่าวดกั
หนา้ไวก่้อน  เป็นตน้ 

๖. รับงานนอก  ไดแ้ก่  การเปิดบริษทัท าธุรกิจซอ้นกบัหน่วยงานท่ีตนเองท าอยู ่ เช่น  เป็นนกับญัชีแต่
รับงานส่วนตนจนไม่มีเวลาท างานบญัชีในหนา้ท่ีใหห้น่วยงาน  เป็นตน้ 

๗. ท างานหลงัออกจากต าแหน่ง  คือ  การไปท างานใหก้บัผูอ่ื้นหลงัออกจากท่ีท างานเดิม  โดยใชค้วามรู้
หรือิทธิพลจากท่ีเดิมมาชิงงาน  หรือ เอาประโยชน์โดยไม่ธรรม  เช่น เอาความรู้ในนโยบายและแผนของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยไปช่วยธนาคารเอกชนอ่ืน ๆ หลงัจากเกษียณ  เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่๑ 
การบริหารเพ่ือป้องกนัเร่ืองผลประโยชน์ทบัซ้อน 

หลกัส าคญัของการจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้น 
 •  ชุมชนคาดหวงัใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติังานอยา่งเป็นธรรม  โดยใหผ้ลประโยชน์ของสาธารณะมี
ความส าคญัในอนัดบัตน้ 
 •  ความซ่ือตรงต่อหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ียงัเป็นรากฐานของหลกันิติธรรม (ประชาชนทุกคนเสมอภาค
ภายใน กฎหมาย และตอ้งตอ้งไดรั้บการปฏิบติัท่ีเป็นธรรม) 
 • ถา้ไม่จดัการผลประโยชน์ทบัซอ้นอยา่งมีประสิทธิภาพ  เจา้หนา้ท่ีก็จะละเลยประโยชน์สาธารณะ
และใหค้วามส าคญักบัประโยชน์ส่วนตน  หรือของคนบางกลุ่มแทน  ซ่ึงจะมีผลต่อการปฏิบติังานและอาจ
น าไปสู่การประพฤติมิชอบในท่ีสุด 
 •  ผลประโยชน์ทบัซอ้นไม่ไดผ้ดิในตวัมนัเอง  เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีก็มีชีวติส่วนตน  มีบางคร้ังท่ี
ผลประโยชน์ส่วนตนจะมาขดัแยง้กบัการท าหนา้ท่ี  แต่ประเด็นคือตอ้งเปิดเผยผลประโยชน์ทบัซอ้นท่ีมี 
 • หน่วยงานภาครัฐตอ้งจดัการผลประโยชน์ทบัซ้อนอยา่งโปร่งใส  และพร้อมรับผดิชอบมิฉะนั้นจะ
บัน่ทอนความเช่ือมัน่ของประชาชนต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของหน่วยงาน 
 • ปัจจุบนัขอบเขตของผลประโยชน์ทบัซอ้นขยายมากกวา่เดิม  เน่ืองจากมีการร่วมมือระหวา่งภาครัฐ
และเอกชน  รวมถึงระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ  ท าใหมี้ความสัมพนัธ์ซบัซอ้น/ซอ้นทบั/ มากข้ึน 
 • หน่วยงานควรตระหนกัวา่ผลประโยชน์ทบัซอ้นจะเกิดข้ึนในการท างาน  และตอ้งพฒันา
วฒันธรรมองคก์รท่ีส่งเสริมการระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทบัซอ้น 
 • หน่วยงานตอ้งขจดัความเขา้ใจผดิท่ีวา่ผลประโยชน์ทบัซอ้นเป็นเร่ืองผิดในตวัมนัเองมิฉะนั้นคนก็
จะพยายามปกปิด 
 • ผลประโยชน์ทบัซอ้นจะเป็นส่ิงผดิก็ต่อเม่ือมีอิทธิพลต่อการท างานหรือการตดัสินใจ  กรณีน้ี
เรียกวา่มีการใชห้นา้ท่ีในทางมิชอบ  หรือแมแ้ต่การฉ้อราษฎร์บงัหลวง 
 • การจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้นสร้างประโยชน์มากมายแก่หน่วยงาน  เน่ืองจาก 

- ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ 
- สามารถแกข้อ้กล่าวหาเร่ืองความล าเอียงไดง่้าย 
- แสดงความยดึมัน่ในหลกัธรรมาภิบาล 
- ประชาชนเช่ือมัน่วา่หน่วยงานปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นธรรม  และไม่มีผลประโยชน์ 

แอบแฝง 
 
นิยามศพัทแ์ละแนวคิดส าคญั 
   ผลประโยชน์ส่วนตน (private  interest) – “ผลประโยชน์”  คือ  ส่ิงใด ๆ ท่ีมีผลต่อบุคคล/
กลุ่ม  ไม่วา่ในทางบวกหรือลบ  “ผลประโยชน์ส่วนตน”  ไม่ไดค้รอบคลุมเพียงผลประโยชน์ดา้นการงาน



หรือธุรกิจของเจา้หนา้ท่ี  แต่รวมถึงคนท่ีติดต่อสัมพนัธ์ ดว้ย  เช่น  เพื่อน  ญาติ  คู่แข่ง  ศตัรู   เม่ือใดเจา้หนา้ท่ี
ประสงคจ์ะใหค้นเหล่าน้ีไดห้รือเสียประโยชน์  เม่ือนั้นก็ถือวา่มีเร่ืองผลประโยชน์ส่วนตนมาเก่ียวขอ้ง 
  ผลประโยชน์ส่วนตน  มี ๒ ประเภท  คือ ท่ีเก่ียวกบัเงิน (pecuniary)  และท่ีไม่เก่ียวกบัเงิน 
(non-pecuniary)   

- ผลประโยชน์ส่วนตนท่ีเก่ียวกบัเงิน  ไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงเงินทองเท่านั้น  แต่ยงั 
เก่ียวกบัการเพิ่มพูนหรือประโยชน์หรือปกป้องการสูญเสียของส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้  เช่น ท่ีดิน  หุน้ ต าแหน่งใน
บริษทัท่ีรับงานจากหน่วยงาน  รวมถึงการไดม้าซ่ึงผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นรูปตวัเงิน  เช่น สัมปทาน  
ส่วนลด  ของขวญั  หรือของท่ีแสดงน ้าใจไมตรีอ่ืน ๆ  

- ประโยชน์ท่ีเก่ียวกบัเงิน  เกิดจากความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล  ครอบครัว หรือ   
กิจกรรมทางสังคมวฒันธรรมอ่ืน ๆ  เช่น สถาบนัการศึกษา  สมาคม  ลทัธิ  แนวคิดมกัอยูใ่นรูปความล าเอียง/
อคติ/เลือกท่ีรักมกัท่ีชงั  และมีขอ้สังเกตวา่แมแ้ต่ความเช่ือ/ความคิดเห็นส่วนตวัก็จดัอยูใ่นประเภทน้ี 
 ๏  หนา้ท่ีสาธารณะ (public  duty) – หนา้ท่ีสาธารณะของผูท้  างานในภาครัฐก็คือ  การใหค้วามส าคญั
อนัดบัตน้แก่ประโยชน์สาธารณะ (public interest)  คนเหล่าน้ีไม่จ  ากดัเฉพาะเจา้หนา้ท่ีของรัฐทั้งระดบั
ทอ้งถ่ินและระดบัประเทศเท่านั้น  แต่ยงัรวมถึงคนอ่ืน ๆ ท่ีท างานใหภ้าครัฐ  เช่น  ท่ีปรึกษาอาสาสมคัร 
 ๏  ผลประโยชน์สาธารณะ  คือประโยชน์ของชนชนโดยรวม  ไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์ของ
ปัจเจกบุคคล  และไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน  การระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เร่ืองง่าย  แต่ใน
เบ้ืองตน้เจา้หนา้ท่ีภาครัฐสามารถใหค้วามส าคญัอนัดบัตน้แก่ส่ิงน้ี  โดย 

- ท างานตามหนา้ท่ีอยา่งเตม็ท่ีและมีประสิทธิภาพ 
- ท างานตามหนา้ท่ีตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม 
- ระบุผลประโยชน์ทบัซอ้นท่ีตนเองมีหรืออาจจะมีและจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ  
- ใหค้วามส าคญัอนัดบัตน้แก่ผลประโยชน์สาธารณะ  มีความคาดหวงัวา่เจา้หนา้ท่ีตอ้ง

จ ากดัขอบเขตท่ีประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการท าหนา้ท่ี 
- หลีกเล่ียงการตดัสินใจหรือการท าหนา้ท่ีท่ีมีผลประโยชน์ทบัซอ้น 
- หลีกเล่ียงการกระท า/กิจกรรมส่วนตนท่ีอาจท าใหค้นเห็นวา่ไดป้ระโยชน์จากขอ้มูล

ภายใน 
- หลีกเล่ียงการใชต้  าแหน่งหนา้ท่ีหรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
- ป้องกนัขอ้ครหาวา่ไดรั้บผลประโยชน์ท่ีไม่สมควรจากการใชอ้  านาจหนา้ท่ี 
- ไม่ใชป้ระโยชน์จากต าแหน่งหรือขอ้มูลภายในท่ีไดข้ณะอยูใ่นต าแหน่ง  ขณะท่ีไปหา

ต าแหน่งใหม่ 
 ๏  ผลประโยชน์ทบัซอ้น (Conflict  of  Interests)  องคก์รสากล  คือ (Organization  for  Economic  
Cooperation and Development  : OCED)  นิยามวา่เป็นความทบัซอ้นระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์สาธารณะท่ีมีผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีภาครัฐ  ดงัน้ี  
  



 ผลประโยชน์ทบัซ้อน  มี  ๓  ประเภท  คือ 
- ผลประโยชน์ทบัซอ้นท่ีเกิดข้ึนจริง (actual)  มีความทบัซอ้นระหวา่งผลประโยชน์ส่วน 

ตนและสาธารณะท่ีเกิดข้ึน 
- ผลประโยชน์ทบัซอ้นท่ีเห็น (perceived & apparent)  เป็นผลประโยชน์ทบัซอ้นท่ีเห็น 

วา่มี  แต่จริง ๆ อาจไม่มีก็ได ้ ถา้จดัการผลประโยชน์ทบัซอ้นประเภทน้ีอยา่งขาดประสิทธิภาพ  ก็อาจน ามา
ซ่ึงผลเสียไม่นอ้ยกวา่การจดัการผลประโยชน์ทบัซ้อนท่ีเกิดข้ึนจริง  ขอ้แสดงความเจา้หนา้ท่ีไม่เพียงแต่
จะตอ้งประพฤติตนอยา่งมีจริยธรรมเท่านั้น  แต่ตอ้งท าให้คนอ่ืน ๆ รับรู้และเห็นดว้ยวา่ไม่ไดรั้บประโยชน์
เช่นนั้นจริง 

- ผลประโยชน์ทบัซอ้นท่ีเป็นไปได ้(potential) ผลประโยชน์ส่วนตนท่ีมีในปัจจุบนั 
อาจจะทบัซอ้นกบัผลประโยชน์สาธารณะไดใ้นอนาคต 
 ๏  หนา้ท่ีทบัซอ้น (conflict  of  duty)  หรือผลประโยชน์เบียดซอ้นกนั (competing  interests)   
มี  ๒  ประเภท   

- ประเภทแรก  เกิดจากการท่ีเจา้หนา้ท่ีมีบทบาทท่ีมากกวา่หน่ึง  เช่น เป็นเจา้หนา้ท่ีใน 
หน่วยงานและเป็นคณะกรรมการดา้นระเบียบวนิยัประจ าหน่วยงานดว้ย  ปัญหาจะเกิดเม่ือไม่สามารถ
แยกแยะบทบาทหนา้ท่ีทั้งสองออกจากกนัไดอ้าจท าใหง้านไม่มีประสิทธิภาพ  หรือแมก้ระทัง่เกิดความ
ผดิพลาดหรือผดิกฎหมาย ปกติหน่วยงานมกัมีกลไกป้องกนัปัญหาน้ีโดยแยกแยะบทบาทหนา้ท่ีต่าง ๆ ให้
ชดัเจน  แต่ก็ยงัมีปัญหาไดโ้ดยเฉพาะอยา่งยิง่ในหน่วยงานท่ีมีก าลงัคนนอ้ยหรือเจา้หนา้ท่ีบางคนเท่านั้นท่ี
สามารถท างานบางอยา่งท่ีคนอ่ืน ๆ ท าไม่ได ้ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหาน้ีกนัเพราะดูเหมือนไม่มีเร่ือง
ผลประโยชน์ส่วนตนเขา้มาเก่ียวขอ้ง 

- ประเภทท่ีสอง  เกิดจากการท่ีเจา้หนา้ท่ีมีบทบาทท่ีมากกวา่หน่ึงบทบาท  และการท า 
บทบาท หนา้ท่ีในหน่วยงานหน่ึงนั้น  ท าใหไ้ดข้อ้มูลภายในบางอยา่งท่ีอาจน ามาใชเ้ป็นประโยชน์แก่การท า
บทบาทหนา้ท่ีใหแ้ก่อีกหน่วยงานหน่ึงได ้ ผลเสีย  คือ  ถา้น าขอ้มูลมาใชก้็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือ
ความล าเอียง/อคติต่อคนบางกลุ่ม  
  ควรถือวา่หนา้ท่ีทบัซอ้นเป็นปัญหาผลประโยชน์ทบัซอ้นดว้ย  เพราะวา่มีหลกัการีจดัการ
แบบเดียวกนั  นัน่คือ  การตดัสินใจท าหนา้ท่ีตอ้งเป็นกลางและกลไกการจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้นก็
สามารถน ามาจดัการกบัหนา้ท่ีทบัซอ้นได ้
 
หลกัการ  ๔  ประการส าหรับการจัดการผลประโยชน์ทบัซ้อน 

๑. ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ : การท าเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหนา้ท่ีหลกั 
เจา้หนา้ท่ีตอ้งตดัสินใจและใหค้ าแนะน าภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย  จะตอ้งท างานในขอบเขตหนา้ท่ี
พิจารณาความถูกผดิไปตามเน้ือผา้  ไม่ใหผ้ลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง  รวมถึงความเห็นหรือทศันคติ
ส่วนบุคคล  ปฏิบติัต่อแต่ละบุคคลอยา่งเป็นกลาง  ไม่อคติล าเอียงดว้ยเร่ืองศาสนา  อาชีพ  จุดยนืทางการเมือง  
เผา่พนัธ์ุ  วงศต์ระกูล  ฯลฯ  ทั้งน้ี  เจา้หนา้ท่ีไม่เพียงปฏิบติัตามกฎหมายเท่านั้น  แต่ตอ้งมีจริยธรรมดว้ย 



๒. สนบัสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผดิชอบ : การจดัการผลประโยชน์ทบัซ้อนตอ้งอาศยั 
กระบวนการแสวงหา  เปิดเผยและจดัการท่ีโปร่งใส  นัน่คือ  เปิดโอกาสใหต้รวจสอบและมีความพร้อมรับ
ผดิ  มีวธีิการต่าง ๆ เช่น  จดทะเบียนผลประโยชน์  โยกยา้ยเจา้หนา้ท่ีจากต าแหน่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์
ทบัซอ้น  การเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพนัธ์ท่ีอาจมีผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีถือเป็นขั้นตอน
แรกของการจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้น  การใชก้ระบวนการอยา่งเปิดเผย  ทัว่หนา้  จะท าใหเ้จา้หนา้ท่ี
ร่วมมือและสร้างความเช่ือมัน่แก่ประชาชน  ผูรั้บบริการ  และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

๓. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่ง  :  การแกปั้ญหาหรือจดัการ 
ผลประโยชน์ทบัซอ้นจะสะทอ้นถึงความยดึหลกัคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหนา้ท่ีและองคก์ร  
การจดัการตอ้งอาศยัขอ้มูลน าเขา้จากทุกระดบัในองคก์ร  ฝ่ายบริหารตอ้งรับผดิชอบเร่ืองการสร้างระบบและ
นโยบาย  และเจา้หนา้ท่ีก็มีความรับผดิชอบตอ้งระบุผลประโยชน์ทบัซอ้นท่ีตนมี  เจา้หนา้ท่ีตอ้งจดัการกบั
เร่ืองส่วนตน  เพื่อหลีกเล่ียงผลประโยชน์ทบัซอ้นมากท่ีสุดเท่าท่ีท าได ้  และผูบ้ริหารก็ตอ้งเป็นแบบอยา่งดว้ย 

๔. สร้างวฒันธรรมองคก์ร  :  ผูบ้ริหารตอ้งสร้างสภาพแวดลอ้มเชิงนโยบายท่ีช่วยสนบัสนุนการ 
ตดัสินใจในเวลาท่ีมีประเด็นผลประโยชน์ทบัซอ้นเกิดข้ึน  และการสร้างวฒันธรรมแห่งความซ่ือตรงต่อ
หนา้ท่ีซ่ึงตอ้งอาศยัวธีิการดงัน้ี 

- ใหข้อ้แนะน าและฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีเพื่อส่งเสริมความเขา้ใจเก่ียวกบักฎเกณฑแ์ละการ 
ปฏิบติั  รวมถึงการใชก้ฎเกณฑท่ี์มีในสภาพแวดลอ้มการท างาน 

- ส่งเสริมหมีการส่ือสารอยา่งเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปล่ียนเพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีสบาย 
ใจในการเปิดเผยและหารือเก่ียวกบัผลประโยชน์ทบัซอ้นในท่ีท างาน 

- ป้องกนัไม่ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผลประโยชน์ทบัซอ้นท่ีเจา้หนา้ท่ีเปิดเผยเพื่อมิใหมี้ 
ผูน้ าไปใชใ้นทางท่ีผดิ 

- ใหเ้จา้หนาท่ีมีส่วนร่วมในการพฒันาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจดัการ 
ผลประโยชน์ทบัซอ้น  เพื่อใหรู้้สึกเป็นเจา้ของและปฏิบติัตาม 
 ในเร่ืองเดียวกนัก็ตอ้งสร้างระบบโดยการพฒันาในเร่ืองต่อไปน้ี 

- มาตรฐานในการส่งเสริมความซ่ือตรงต่อหนา้ท่ีโดยรวมไวใ้นขอ้ก าหนดทางจริยธรรม 
- กระบวนการระบุความเส่ียงและจดัการผลประโยชน์ทบัซ้อน 
- กลไกความพร้อมรับผิดทั้งภายในและภายนอก 
- วธีิการจดัการ (รวมถึงการลงโทษ)  ท่ีท าใหเ้จา้หนา้ท่ีถือวา่เป็นความรับผดิชอบของ

ตนเองท่ีจะตอ้งท าตามกฎระเบียบและมาตรฐาน 
 

แนวทางจัดการเร่ืองผลประโยชน์ทบัซ้อน 
 ๏  กรอบการท างานน้ีเป็นวธีิการกวา้ง ๆ  ไม่จ  ากดัอยูก่บัรายละเอียดขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งสามารถ
น าไปพฒันาเป็นรูปแบบการจดัการตามบริบทขององคก์รและกฎหมายได ้มี ๖ ขั้นตอน  ส าหรับการพฒันา
และการปฏิบติัตามนโยบายการจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้น 



๑) ระบุวา่มีผลประโยชน์ทบัซ้อนแบบใดบา้งท่ีมกัเกิดข้ึนในองคก์าร 
๒) พฒันานโยบายท่ีเหมาะสม  รวมถึงกลยทุธ์การจดัการและแกไ้ขปัญหา 
๓) ใหก้ารศึกษาแก่เจา้หนา้ท่ีและผูบ้ริหารระดบัต่าง ๆ รวมถึงเผยแพร่นโยบายการจดัการ

ผลประโยชน์ทบัซอ้นใหท้ัว่ถึงในองคก์าร 
๔) ด าเนินการเป็นแบบอยา่ง 
๕) ส่ือสารใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสีย  ผูรั้บบริการ  ผูส้นบัสนุนองคก์ร  และชุมชนทราบถึง

ความมุ่งมัน่ในการจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้น 
๖) บงัคบัใชน้โยบายและทบทวนนโยบายสม ่าเสมอ 

 ๏  รายละเอียดแต่ละขั้นตอน   
๑) การระบุผลประโยชน์ทบัซอ้น 

- ขั้นตอนแรกน้ีคือ  การระบุวา่ในการท างานของหน่วยงานมีจุดใดบา้งท่ีเส่ียงต่อการเกิด 
ผลประโยชน์ทบัซอ้น  และผลประโยชน์ทบัซอ้นท่ีเกิดข้ึนไดน้ั้นมีประเภทใดบา้ง 

- เป้าหมายส าคญัคือ องคก์รตอ้งรู้วา่อะไรคือผลประโยชน์ทบัซอ้นท่ีเป็นไปไดเ้พื่อ 
ป้องกนัไม่ใหเ้กิดผลประโยชน์ทบัซอ้นท่ีเกิดข้ึนจริงและท่ีเห็น 

- การมีส่วนร่วมของเจา้หนา้ท่ีมีส่วนส าคญั  เพราะจะท าให้ระบุจุเส่ียงไดค้รอบคลุมและ 
ท าใหเ้จา้หนา้ท่ีรู้สึกเป็นเจา้ของและร่วมมือกบันโยบาย 

- ตวัอยา่งของผลประโยชน์ส่วนตน  เช่น  ผลประโยชน์ทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เช่นหน้ี)  
ธุรกิจส่วนตวั/ครอบครัว  ความสัมพนัธ์ส่วนตวั  (ครอบครัว ชุมชน ชาติพนัธ์  ศาสนา ฯลฯ)  ความสัมพนัธ
กบัองคก์รอ่ืน (เอน็จีโอ  สหภาพการคา้  พรรคการเมือง ฯลฯ) การท างานเสริม  ความเป็นอริ/การแข่งขนักบั
คนอ่ืน/กลุ่มอ่ืน 

- ตวัอยา่งของจุดเส่ียง  เช่น  การปฏิสัมพนัธ์กบัภาคเอกสาร  การท าสัญญาจดัซ้ือจดัจา้ง ฃ 
การตรวจตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการท างานหรืออุปกรณ์ในภาคธุรกิจ  การออกใบอนุญาต  
การใหบ้ริการท่ีอุปสงคม์ากกวา่อุปทาน  การกระจายงบราชการ  การปรับการลงโทษ  การใหเ้งิน/ส่ิงของ
สนบัสนุนช่วยเหลือผูเ้ดือดร้อน  การตดัสินขอ้พิพาท ฯลฯ  ทั้งน้ี  รวมถึงงานท่ีสาธารณะหรือส่ือมวลชนให้
ความสนใจเป็นพิเศษ 

- การระบุผลประโยชน์ทบัซอ้นน้ีตอ้งพิจารณานิยามและขอ้ก าหนดทางกฎหมายท่ี 
เก่ียวขอ้งประกอบดว้ย 

๒) พฒันากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม 
องคป์ระกอบประการหน่ึงในการจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้นก็คือ  ความตระหนกัของ

ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีเก่ียวกบัวธีิการจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้น  รวมถึงความรับผดิชอบของแต่ละคน 
ดงันั้น  กฎเกณฑเ์ก่ียวกบัการจดัการตอ้งแยกใหช้ดัระหวา่งความรับผดิชอบขององคก์รและความรับผดิชอบ
ของสมาชิกในองคก์ร  และยงัตอ้งท าใหผู้บ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีสามารถ 



- รู้ไดว้า่เม่ือใดมีผลประโยชน์ทบัซอ้นเกิดข้ึน  และในแบบใด  (แบบเกิดข้ึนจริง  แบบท่ี
เห็น  หรือแบบเป็นไปได)้ 

- เปิดเผยผลประโยชน์ทบัซอ้นและบนัทึกกลยทุธ์ต่าง ๆ ท่ีใชเ้พื่อการจดัการ 
- ติดตามประสิทธิภาพของกลยทุธ์ท่ีใช ้

๓) ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าทีแ่ละหัวหน้างานระดับสูง 
- เพื่อใหก้ารจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้นมีประสิทธิภาพ  ตอ้งมีการใหค้วามรู้อยา่ง 

ต่อเน่ืองตั้งแต่เจา้หนา้ท่ีในองคก์ร  เอกชนท่ีมาท าสัญญา อาสาสมคัร  หวัหนา้งานระดบัสูงและ
กรรมการบริหาร  การใหค้วามรู้จะเร่ิมตั้งแต่การปฐมนิเทศ  และมีอยา่งต่อเน่ืองในระหวา่งท างาน เจา้หนา้ท่ี
ทุกคนควรสามารถเขา้ถึงนโยบายและขอ้มูลท่ีจะช่วยใหพ้วกเขาสามารถระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทบั
ซอ้น  ส่วนตวัผูบ้ริหารเองก็ตอ้งรู้วธีิจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้น 

- ขั้นตอนแรกของการให้ความรู้  คือ สร้างความเขา้ใจวา่อะไรคือผลประโยชน์ทบัซอ้น   
ผลประโยชน์ทบัซอ้นใดเกิดข้ึนบ่อยในองคก์ร  อะไรคือจุดเส่ียงท่ีระบุในนโยบาย  รวมถึงความแตกต่างของ
ความรับผดิชอบในการปฏิบติัตามนโยบายของผูมี้ต  าแหน่งหนา้ท่ีต่างกนั  ควรให้เอกสารบรรยายพร้อม
ตวัอยา่งท่ีชดัเจนส าหรับการะบุและจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้น  โดยเนน้ตรงท่ีเป็นจุดเส่ียงมาก ๆ เช่น การ
ติดต่อ  การร่วมท างานกบัภาคเอกชน  การแลกเปล่ียนบุคลากรกบัภาคเอกชน  การแปรรูป  การลดขั้นตอน
และการกระจายอ านาจ  ความสัมพนัธ์กบัเอน็จีโอ  และกิจกรรมทางการเมือง เป็นตน้ 

- นอกจากการใหค้วามรู้แลว้  ความต่ืนตวัและเอาใจใส่ของผูบ้ริหาร  รวมถึงกลยทุธ์การ 
จดัการท่ีมีประสิทธิภาพจะมีส่วนส าคญัในการช่วยใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติัตาม  การสร้างความต่ืนตวัและความ
เอาใจใส่จะช่วยในการแสวงหาจุดเส่ียงและพฒันาวธีิการป้องกนัปัญหาท่ีเกิดข้ึนต่อไป 

๔) ด าเนินการเป็นแบบอย่าง 
- การจดัการผลประโยชน์ทบัซ้อนท่ีมีประสิทธิภาพ  จ าเป็นตอ้งอาศยัความทุ่มเทของผู ้

ท่ีอยูใ่นต าแหน่งบริหาร  ซ่ึงตอ้งแสดงภาวะผูน้ า  สนบัสนุนนโยบายและกระบวนการอยา่งเขม้แขง็  
สนบัสนุนใหเ้จา้หนา้ท่ีเปิดเผยผลประโยชน์ทบัซอ้น  และใหค้วามช่วยเหลือแกไ้ข  ผูบ้ริหารมีความส าคญั
เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีมกัจะค านึงถึงส่ิงท่ีผูบ้ริหารใหค้วามสนใจ 

- ผูบ้ริหารตอ้ง (๑) พิจารณาวา่มีขอ้มูลเพียงพอท่ีจะช้ีวา่หน่วยงานมีปัญหาผลประโยชน์ 
ทบัซอ้น  (๒)  ชัง่น ้าหนกัประโยชน์ขององคก์ร  ประโยชน์ส่วนบุคคล  และประโยชน์สาธารณะ  และ
พิจารณาวา่อะไรคือวธีิท่ีดีท่ีสุดในการจดัการหรือแกไ้ขผลประโยชน์ทบัซอ้น  และ (๓)  พิจารณาปัจจยัอ่ืน ๆ 
รวมถึงระดบัและลกัษณะของต าแหน่งหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมถึงลกัษณะของผลประโยชน์ทบั
ซอ้น 

๕) ส่ือสารกบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ประเด็นส าคญั  ภาพลกัษณ์ขององคก์รในการรับรู้ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย  เนืองจากไม่วา่จะ 

สามารถจดัการกบัผลประโยชน์ทบัซอ้นไดดี้เพียงใด  ถา้ผูมี้ส่วนไดเ้สียรับรู้เป็นตรงกนัขา้ม  ผลเสียท่ีเกิดข้ึนก็
เลวร้ายไม่แพก้นั 



- การท างานกบัองคก์รภายนอก  ไม่วา่เป็นเอน็จีโอหรือภาคธุรกิจ  องคก์รตอ้งระบุจุด 
เส่ียงของผลประโยชน์ทบัซอ้นก่อน  และพฒันาวธีิป้องกนั  ไม่วา่เป็นเร่ืองขอ้มูลภายใน  หรือโอกาสการใช้
อ านาจหนา้ท่ีเพื่อผลประโยชน์  และตอ้งแจง้แก่องคก์รภายนอกใหท้ราบนโยบายการจดัการผลประโยชน์ทบั
ซอ้นและผลท่ีตามมา  หากไม่ปฏิบติัตามนโยบาย  เช่น  ยกเลิกสัญญา  หรือด าเนินการตามกฎหมายบาง
องคก์รภาครัฐจะอาศยัจริยธรรมธุรกิจเพื่อส่ือสารเก่ียวกบัหนา้ท่ีและความพร้อมรับผิดท่ีผูท้  าธุรกิจมีกบั
หุน้ส่วนและผูท้  าสัญญาดว้ย 

- นอกจากน้ี  ควรส่ือสารแบบสองทางกบัองคก์รภายนอก  อาจใชว้ธีิต่าง ๆ เช่น  ใหมี้ 
ส่วนร่วมในการระบุจุดเส่ียงและร่วมกนัพฒันากลไกป้องกนัแกไ้ขปัญหา  ขอรับฟังความเห็นต่อร่างนโยบาย
การจดัการผลประโยชน์ทบัซ้อน  ร่วมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแกไ้ขผลประโยชน์ทบั
ซอ้น  วธีิเหล่าน้ีจะท าใหไ้ดน้โยบายท่ีสอดคลอ้ง  ความคาดหวงัสาธารณะและไดรั้บความร่วมมือจากผูมี้ส่วน
ไดเ้สีย  ทั้งน้ีในการร่วมกนัจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้นกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียน้ี  องคก์รภาครัฐตอ้งท าใหก้าร
ตดัสินใจทุกขั้นตอนโปร่งใสและตรวจสอบได ้

๖) การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย 
- ระบบจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้นตอ้งไดรั้บการทบทวนประสิทธิภาพสม ่าเสมอ  โดย 

สอบถามขอ้มูลจากผูใ้ชร้ะบบ  และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ๆ เพื่อใหร้ะบบใชไ้ดจ้ริง  และตอบสนองต่อสภาพการ
ท างาน  รวมถึงสภาพสังคม  เศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลง  อีกทั้งยงัสร้างความรู้สึกเป็นเจา้ของและความร่วมมือ  
นอกจากน้ี  ยงัอาจเรียนรู้จากองคก์รอ่ืน ๆ การแสวงหาการเรียนรู้เช่นน้ียงัเป็นการส่ือสารวา่องคก์รมีความ
มุ่งมัน่ในการจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้นอีกดว้ย  การทบทวนควรครอบคลุมจุดเส่ียง  และมาตรการและผล
การทบทวนหรือมีการเปล่ียนแปลงตอ้งส่ือสารให้แก่เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติัใหเ้ขา้ใจ  และปรับเปล่ียนการท างาน
ใหส้อดคลอ้งกนั  โดยอาจพฒันาระบบสนบัสนุนเพื่อช่วยพฒันาทกัษะและการใหค้  าปรึกษาแก่เจา้หนา้ท่ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่๒ 
การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 

การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 
 การเปิดเผยและรายงานขอ้สงสัยเก่ียวกบัการประพฤติมิชอบและการบริหารท่ีบกพร่อง/อคติของ
ภาครัฐ  เป็นรากฐานของความถูกตอ้งเป็นธรรม (integrity)  และการยดึมัน่  ยนืหยดัท าใหส่ิ้งท่ีถูกตอ้ง 
 •  ผู้เปิดเผยผลประโยชน์ 
     ผูเ้ปิดเผยเป็นผูร้ายงานขอ้มูลท่ีเป็นจริงเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีมิชอบท่ีร้ายแรงของเจา้หนา้ท่ีภาครัฐ  
ท่ีกระท าโดยมิใช่เพื่อประโยชน์สาธารณะ 
     หลายหน่วยงานขาดการสนบัสนุนผูเ้ปิดเผยการกระท าผดิของเจา้หนา้ท่ี  โดยแทนท่ีจะยกยอ่ง
ชมเชยเจา้หนา้ท่ีท่ีเปิดเผยการประพฤติมิชอบ  คดโกง  ทุจริต  หรือพฤติกรรมอาชญากรรม  กลบั
วพิากษว์จิารณ์ทางลบ  ท าให้สูญเสียความกา้วหนา้ในอาชีพและแมแ้ต่สูญเสียงาน 
     หลกั (core)  ของการปกป้องคุม้ครองพยาน (whistblowing)  ใชห้ลกัแห่งความรับผดิชอบและการ
แสดงออกซ่ึงความพร้อมรับผดิใหแ้ก่สาธารณชน  การเปิดเผยท่ีเหมาะสม  คือ เม่ือเกิดการท าผดิร้ายแรงหรือ
เป็นปัญหาความเส่ียงสาธารณะ  การรายงานการกระท าผิดภายในองคก์รหรือภายนอกองคก์รต่อสาธารณชน
เป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุด  โดยเฉพาะเม่ือช่องทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใชก้ารไม่ได ้ หรือขาด
ประสิทธิภาพ 
 •  ท าไมการเปิดเผยจึงท าได้ยาก : 
     การศึกษาวจิยัพบวา่  แมจ้ะมีการสนบัสนุน  มีช่องทาง  วธีิการผลกัดนัเจา้หนา้ท่ีของรัฐในการ
สืบเสาะ  การคดโกงและการกระท าผดิ  แต่มีหลายองคป์ระกอบท่ีท าใหก้ารเปิดเผยการกระท าผดิเป็นเร่ือง
ยากส าหรับเจา้หนา้ท่ี 
     ปัญหาส าคญัคือ  การขดัแยง้กนัระหวา่งความเท่ียงตรง (Integrity) ของบุคคลกบัพนัธะสัญญาท่ีมี
ต่อส่วนรวม   และกบัความภกัดีต่อเพื่อนหรือองคก์รซ่ึงเป็นวฒันธรรมองคก์รภาครัฐ 
     การยดึมัน่ในส่ิงถูกตอ้งและเป็นธรรม  ความเท่ียงตรงส่วนบุคคลเป็นค่านิยมท่ีเป็นหลกัคุณธรรม
ในมาตรฐานทางจริยธรรม (Code of Conduct)   แต่ในทางตรงกนัขา้ม  ความจงรักภกัดีเป็นสัญญาท่ีมีต่อกลุ่ม
คนและสังคมท่ีใหค้วามส าคญัวา่  บุคคลจะผดิสัญญาหรือทรยศต่อเพื่อนไม่ไดใ้นยามจ าเป็น 
    ปัจจยัส าคญัอีกประการท่ีท าใหบุ้คคลไม่กลา้รายงานการกระท าผดิคือ  ขอ้มูลท่ีเปิดเผยและผู ้
เปิดเผยจะตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีเป็นความลบั  ไดรั้บการปกป้อง  แต่ในทางปฏิบติัผูเ้ปิดเผยขอ้มูลการกระท าผดิมกั
ไดรั้บการปฏิบติัในทางตรงกนัขา้ม 
     การตดัสินใจท่ีจะเปิดเผยควรจะเป็นเร่ืองพื้นฐานง่าย ๆ หลกัการคือ  จะตอ้งปฏิบติัอยา่งโปร่งใส  
มีการเปิดเผยการกระท าผดิพร้อมทั้งการปกป้องขอ้มูลท่ีรายงานใหเ้กิดความเช่ือมัน่และไวว้างใจได ้
 •  การส่งสาสน์ขององค์กร :  
                 องคก์รจะตอ้งขบัเคล่ือน/ผลกัดนัให้เจา้หนา้ท่ีของรัฐเปิดเผยพฤติกรรมท่ีผดิจริยธรรมและคดโกง
วา่  เป็นส่ิงท่ีภาครัฐตอ้งการและขอ้มูลของผูเ้ปิดเผยจะตอ้งไดรั้บความเช่ือมัน่วา่ถูกปกปิด  ตอ้งมีค าแนะน า



แก่เจา้หนา้ท่ีวา่จะบริหารข่าวสารขอ้มูลอยา่งไร  และจะจดัการอยา่งไร  เม่ือเผชิญกบักรณีเก่ียวกบัจริยธรรมท่ี
มีแนวโนม้จะท าใหเ้กิดการกระท าผดิ 
  •  กฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย 
     รากฐานของการเปิดเผยการกระท าผดิมาจากกรอบกฎหมาย  มาตรฐานทางจริยธรรมรวมทั้ง
นโยบายขององคก์ร ในมาตรฐานทางจริยธรรมจะก าหนดพฤติกรรมท่ีมีมาตรฐานและขอ้แนะน าพฤติกรรมท่ี
ยอมรับใหป้ฏิบติัและไม่ยอมรับใหป้ฏิบติั  รวมทั้งตอ้งมีการรายงานการกระท าท่ีเบ่ียงเบนจากมาตรฐานดว้ย 
    การเปิดเผยการกระท าผดิเพื่อป้องกนัการละเมิดหลกัคุณธรรม  ตอ้งมีกลไกการรายงานและการ
ตรวจสอบท่ีเป็นอิสระ  การเปิดเผยการกระท าผิดภายใตก้ฎหมายต่าง ๆ นั้นตอ้งอธิบายไดด้ว้ยวา่จะมีการ
ด าเนินการอยา่งไร  และองคก์รตอ้งแน่ใจวา่การเปิดเผยจะตอ้งไดรั้บการคุม้ครองพยานอยา่งเตม็ท่ี 
 •  องค์กรควรจะท าอย่างไร 
                 วธีิท่ีดีท่ีสุด  หน่วยงานตอ้งมีนโยบายท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยการกระท าผดิ  จดัช่องทาง
อ านวยความสะดวก  สนบัสนุน  และคุม้ครองผูเ้ปิดเผยการกระท าผดิ  รวมทั้งคนอ่ืน ๆ ท่ีจะไดรั้บผลกระทบ 
  วตัถุประสงคข์องการปกป้องผูเ้ปิดเผยการกระท าผดิและการคุม้ครองพยาน  คือ 

- สนบัสนุนใหบุ้คคลเปิดเผยการกระท าผดิ 
- เพื่อใหแ้น่ใจวา่การเปิดเผยจะไดรั้บการจดัการอยา่งเหมาะสม 
- เพื่อใหแ้น่ใจวา่จะตอ้งมีการปกป้องคุม้ครองพยานท่ีเหมาะสมในทุกกรณี 
ปกติการรายงานหรือเปิดเผยการประพฤติมิชอบ  จะใชก้ารรายงานตามกระบวนการทางการ 

บริหารซ่ึงเป็นช่องทางปกติ  โดยสามารถรายงานใหก้บักลุ่มบุคคลต่าง ๆ เช่น หวัหนา้  ผูอ้  านวยการ  
เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบ  (เช่น กลุ่มงานคุม้ครองจริยธรรม)  ผูบ้ริหารระดบัสูง  คณะกรรมการจริยธรรมหรือ
องคก์รจริยธรรมภายนอก  การรายงานหรือเปิดเผยการประพฤติมิชอบนั้น ขอ้มูลควรประกอบดว้ย 

- การประพฤติมิชอบในหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี 
- การบริหารท่ีเป็นอคติ หรือ ลม้เหลว 
- การละเวน้  ละเลย  เพิกเฉย  เลินเล่อ  หรือการบริการท่ีเหมาะสม ท าใหสู้ญเสียเงินของ

แผน่ดิน 
- การกระท าท่ีเป็นเหตุให้เป็นอนัตรายต่ออนามยัสาธารณะ  ความปลอดภยั หรืออนัตราย

ต่อส่ิงแวดลอ้ม 
  ส่วนกระบวนการจะแยกต่างหาก  จากกระบวนการร้องทุกขห์รือร้องเรียน  เช่น ในกรณีการ
ขู่คุกคาม  หรือการดูหม่ินเหยียดหยามกนัในท่ีท างาน  องคก์รควรก าหนดกระบวนการเปิดเผยผลประโยชน์
สาธารณะและประกาศใชอ้ยา่งชดัเจน 
  ประโยชน์ของกระบวนการ  คือ บุคคลจะทราบวา่เม่ือมีความจ าเป็นตอ้งรายงาน/เปิดเผย
จะตอ้งท าอยา่งไร  เพื่อใหแ้น่ใจวา่หน่วยงานจะสนบัสนุนและปกป้องกลไกเชิงรุกตอบสนองต่อการเปิดเผย
การกระท าผดิในกรอบของหน่วยงานในทางปฏิบติั  ตวัอยา่งเช่น  ทุกคนจะตอ้งรับรู้โดยทนัที (อยา่งเป็น



สัญชาติญาณ)  วา่เม่ือเกิดขอ้สงสัยวา่เกิดการคดโกง  ประพฤติผดิ  ควรตอ้งรายงานทนัทีต่อหนา้
ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย  และผูบ้ริหารระดบัสูง  หรือคณะกรรมการจริยธรรมขององคก์ร 
  การเปิดเผยการกระท าผดิเป็นส่ิงส าคญั  และผูรั้บรายงานควรใหค้  าแนะน าผูเ้ปิดเผยถึงการ
ตรวจสอบ  และส่ิงท่ีหน่วยงานจะสนบัสนุนและคุม้ครอง 
  เจา้หนา้ท่ีของรัฐสามารถเปิดเผยการกระท าผดิใน ๔  กลุ่ม คือ 

๑) การประพฤติมิชอบของเจา้หนา้ท่ีตามกฎหมาย ปปช. 
๒) การบริการท่ีผดิพลาดโดยกระทบกบัผลประโยชน์ของผูอ่ื้น 
๓) การละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีหรือบริหารโดยมิชอบโดยเจา้หา้ท่ีของรัฐ  องคก์รของรัฐ  

หรือผูรั้บจา้งจากรัฐเป็นผลใหง้บประมาณถูกใชสู้ญเปล่า 
๔) การกระท าของบุคคลเป็นผลใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพ  ความปลอดภยักบัสาธารณะ  

หรือกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
  การเปิดเผยการกระท าผดิบางประเภทอาจไม่ไดรั้บความคุม้ครอง  เช่นการเปิดเผยต่อ
ส่ือมวลชน  การเปิดเผยท่ีก่อใหเ้กิดค าถามต่อความเป็นธรรมของรัฐบาล  การเปิดเผยนโยบายของหน่วยงาน 
หรือการเปิดเผยเพื่อหลีกเล่ียงการถูกลงโทษทางวนิยั 
   
  นโยบายและกระบวนการในการเปิดเผย  จะตอ้งครอบคลุม : 

- เน้ือหาในการเปิดเผย 
- การเปิดเผยจะท าไดท่ี้ไหน  เม่ือไร  และ อยา่งไร 
- ใครบา้งท่ีจะเป็นผูเ้ปิดเผย 
- เปิดเผยต่อใคร 
- เคร่ืองมือทดสอบและการตรวจสอบการเปิดเผย 
- กลไกในการสนบัสนุนและป้องป้อง 
- กระบวนการตรวจสอบ 
- บทบาทในการบริหารและความรับผดิชอบ 

  
 •  การให้ความส าคัญกบัการรายงานและวธีิการรายงานที่ยืดหยุ่น 
     มาตรฐานทางจริยธรรมตอ้งก าหนดใหเ้จา้หนา้ท่ีทุกคนเปิดเผยขอ้สงสัยเก่ียวกบัการคดโกงหรือ
การใหบ้ริการท่ีไม่เป็นธรรม 
     การจดัการเก่ียวกบัการรายงานควรยดืหยุน่  เช่น  การรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา  หรือเจา้หนา้ท่ี
ผูรั้บผดิชอบ  หรือคณะกรรมการจริยธรรม  ท่ีสามารถไปพบปะหรือรายงานไดน้อกสถานท่ี หรือรายงานต่อ
องคก์รอิสระ เช่น ปปช.  ปปท.  ผูต้รวจการแผน่ดิน 
 •  การผลกัดันให้เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ 



      หน่วยงานตอ้งรับผดิชอบในทางปฏิบติัใหก้ารเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะไดรั้บการคุม้ครอง
อยา่งเช่ือมัน่ได ้ และขอ้มูลบุคคลตอ้งเก็บเป็นความลบั  ปกติหน่วยงานตอ้งพฒันานโยบาย/กระบวนการใน
การใหค้  าแนะน าต่อผูบ้ริหารใหต้ระในความส าคญั  สนบัสนุนและปกป้องคุม้ครองพยาน  และควรมีการ
อบรมพิเศษแก่หวัหนา้และผูบ้งัคบับญัชา 
 •  เบื้องหลงัความส าเร็จ 
     ประสิทธิภาพในการเปิดเผยการกระท าผดิท่ีดีท่ีสุด คือ  วฒันธรรมการยดึถือความถูกตอ้งของ
องคก์ร  องคก์รท่ีมีพฤติกรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ  รวมทั้งใหค้วามส าคญักบัการป้องกนั
ปราบปรามการประพฤติมิชอบท่ีชดัเจน  จะท าใหเ้กิดบรรยากาศจริยธรรมเชิงบวก  วฒันธรรมเกิดจากการ
เสริมสร้างการเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ  การปกป้องพยานและภาวะผูน้ าต่อความส าคญัในการเปิดเผย
การกระท าผดิของเจา้หนา้ท่ี  และผลกัดนัการเปิดเผยอยา่งแขง็แกร่ง 
     การปกป้องสิทธิของบุคคลใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยเป็นเร่ืองท่ีส าคญัมาก  หน่วยงาน
จะตอ้งพิสูจน์ใหไ้ดว้า่จะใหก้ารดูแลอยา่งเหมาะสม  มีการบริหารกระบวนการอยา่งเท่าเทียม  ซ่ึงจะท าให้
เจา้หนา้ท่ีเกิดความเช่ือมัน่และพฒันาความรับผิดชอบในการรายงาน 
 •  ดัชนีความส าเร็จ  พิจารณาไดจ้าก 

- มีเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบโดยตรงหรือมีเครือข่ายสนบัสนุน 
- มีโปรแกรมเฉพาะส าหรับการสนบัสนุนภายในองคก์รและการปกป้องคุม้ครอง 
- ใหก้ารฝึกอบรมการตรวจสอบสืบสวนแก่เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบ 
- การใหค้  าปรึกษาแนะน าหรือการสนบัสนุนทางจิตใจ/อารมณ์แก่ผูเ้ปิดเผยผลประโยชน์

สาธารณะ 
- มีเครือข่ายสนบัสนุนอยา่งไม่เป็นทางการ  ผา่นการพบปะ สนทนากบัผูเ้ปิดเผยคนอ่ืน ๆ 

และหวัหนา้สายงาน 
 •  บทบาทส าคัญของผู้บริหาร 
     ผูบ้ริหารระดบัล่างมีบทบาทส าคญัต่อกระบวนการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ (Public information 
Disclose : PID)  ช่วยใหเ้กิดความตระหนกัรู้ขององคก์ร  และใหเ้ห็นวา่เป็นอุปสรรคในการรายงานของผู ้
เปิดเผย  ผูอ้  านวยการจะเป็นผูไ้ดรั้บขอ้มูลและจดัการกบัการร้องเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลการตรวจสอบ  และ
รับผดิชอบโดยตรงต่อผลท่ีจะเกิดต่อทีมงาน  บทบาทส าคญัท่ีสุดท่ีไดจ้ากการวจิยั  คือ  การปรับเปล่ียน
ทศันคติของขา้ราชการต่อการรายงาน 
     สัมพนัธภาพระหวา่งเจา้หนา้ท่ี  หลงัจากรายงานการกระท าผดิและภาวะผูน้ าเป็นเร่ืองส าคญัมาก  
ในการสร้างบรรยากาศในท่ีท างาน  ผูบ้ริหารจะตอ้งสามารถคาดการณ์การตอบสนองของขา้ราชการและผลท่ี
เกิดข้ึนจากการตรวจสอบต่าง ๆ  
     ผูอ้  านวยการและเจา้หนา้ท่ีตอ้งไม่คุกคามหรือท าใหผู้เ้ปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะกลายเป็น
เหยือ่  เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบตอ้งปกป้องและรักษาความเช่ือมัน่ใหแ้ก่บุคคลท่ีเปิดเผย หรือผูต้อ้งสงสัยในการ
เปิดเผย  ใหค้วามเช่ือมัน่วา่ขอ้มูลท่ีไดจ้ะเป็นความลบั  ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัต่อการลดแรงต่อตา้น  หากส่ิงท่ี



เปิดเผยบางส่วนหรือทั้งหมดร่ัวไหลออกเป็นส่ิงส าคญัท่ีตอ้งเขา้ไปจดัการโดยเร็วเพื่อลดปฏิกิริยาทางลบและ
ป้องกนัผูต่้อตา้นเท่าท่ีจะท าได ้
    •  บทบาทอ่ืน ๆ คือ 

- ลดความเครียดของผูเ้ปิดเผยและสนบัสนุนในทางท่ีเหมาะสมแก่ผูเ้ปิดเผย 
- ปรับกลยทุธ์การบริหารความเส่ียงเพื่อจดัการกบัส่ิงท่ีจะเกิดจากการเปิดเผย 
- พฒันาโครงสร้างผูน้ าแก่ลูกนอ้งท่ีท างาน  ขณะมีการตรวจสอบ 
- ท างานอยา่งใกลชิ้ดร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบหรือกลุ่มงานคุม้ครองจริยธรรม 

เพื่อใหแ้น่ใจวา่ไดรั้บการสนบัสนุนและป้องกนัพยานท่ีดี 
- ปกป้องขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยท่ีเป็นหลกัฐาน 
- ใหเ้วลาและขอ้มูลท่ียอ้นกลบักบัทุกฝ่าย 

  ผูบ้ริหารจะตอ้งสามารถจดัการกบับุคคลท่ีต่อตา้นการเปิดเผย  และเจา้หนา้ท่ีโดยค าปรึกษา
แนะน าลูกนอ้งไม่ใหท้  าผดิและต่ืนตวัต่อการรับรู้ต่อการกระท าผดิ  การคดโกงและทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน  และ
ตรวจสอบขอ้มูลอยา่งระมดัระวงั  ตอ้งแสดงบทบาทอยา่งยติุธรรม  เป็นกลาง  ไม่เขา้ไปมีส่วนไดส่้วนเสีย  
และตรงไปตรงมา  ไม่วา่จะยากเพียงไร 
  ผูบ้ริหารตอ้งท าใหผู้เ้ปิดเผยมัน่ใจ ตั้งแต่แรกในขณะรายงานวา่จะไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเป็น
ความลบั  เช่ือมัน่ในกระบวนการเปิดเผยและผลท่ีเกิดจากการเปิดเผย 
  ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากผูเ้ปิดเผยจะตอ้งเป็นเอกสารท่ีสมบูรณ์  หากมีการรายงานดว้ยวาจาจะตอ้ง
สรุปรายละเอียดเป็นเอกสาร  ผูบ้ริหารจะตอ้งระงบัไม่ใหก้ารกระท าใด ๆ ของตนเขา้ไปกา้วก่าย  มีอิทธิพล
ต่อการตรวจสอบ  หรือท าให้ผูอ่ื้นรับรู้ไดว้า่ท าเพื่อประโยชน์ส่วนตน  หรือท าใหรั้บรู้ไดว้า่มีอิทธิพลต่อการ
ตรวจสอบ 
 •  การพฒันาการตระหนักรู้และทกัษะการสนับสนุน 
     จดัโปรแกรมการพฒันาขา้ราชการ  เพื่อใหต้ระหนกัในความส าคญัและผลกัดนัใหเ้กิดทศันคติ
ทางบวกต่อการเปิดเผยขอ้มูล  โดยอธิบายวา่  ท าไม  ตอ้งเปิดเผย  และ อะไร  จะเกิดข้ึนเม่ือขา้ราชการเปิดเผย
การกระท าผดิ  
     จดัใหมี้การฝึกอบรม/พฒันา  การตดัสินใจเชิงจริยธรรม (ethical decision making)  แก่ขา้ราชการ  
หรือเม่ือขา้ราชการไดเ้ล่ือนต าแหน่งเป็นหวัหนา้/ผูบ้ริหาร  รวมทั้งตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมทกัษะเฉพาะใน
การรับขอ้ร้องเรียน  การรายงาน  และจดัการกบัการเปิดเผยขอ้มูล  รวมทั้งทกัษะในการสนบัสนุนและ
ปกป้องคุม้ครองพยาน 
 •  เป้าหมายเพ่ือการบริหารจัดการทีด่ี (Best-practice target) 

- หน่วยงานควรสร้างกลไกในการ   สนบัสนุนและปกป้องคุม้ครองผูเ้ปิดเผยขอ้มูลมี
นโยบายและกระบวนเพื่อลดกฎเกณฑท่ี์มากเกินไป  และส่งเสริมใหค้นกลา้เปิดเผยและ
รายงานขอ้สงสัยเก่ียวกบัการบริหารท่ีไม่เป็นธรรมหรือการคดโกงและการทุจริต 



- จดักลไกลสนบัสนุน (robust  support)  เพื่อลดการรายงานและการรับรู้ท่ีผิดพลาดให้
ค  าปรึกษาการเปิดเผยพฤติกรรมการกระท าผิดท่ีเหมาะสม  และปกป้องการต่อตา้นท่ีจะ
มีต่อผูเ้ปิดเผย 

- โครงสร้างการรายงาน  หรือเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ  ควรเหมาะสมกบั
โครงสร้างธรรมชาติ  และขนาดขององคก์ร 

- นโยบายโครงสร้างและกระบวนการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ  ตอ้งไดรั้บทราบโดยทัว่
กนั 

- มีหลกัสูตรการฝึกอบรมเพื่อใหแ้น่ใจวา่การเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะจะไดรั้บการปฏิบติั
อยา่งเหมาะสมกบัผูบ้ริหาร  ผูบ้งัคบับญัชา  ขา้ราชการทัว่ไป  เพื่อใหป้ฏิบติัหนา้ท่ี
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่ ๓ 
การให้ – การรับของขวญัและผลประโยชน์ 

 
 หลกัการและแนวคิดน้ีสามรถประยกุตใ์ชป้ระกอบการด าเนินการตามนโยบายการให้และรับ
ของขวญัและผลประโยชน์ของขา้ราชการพลเรือนและเจา้หนา้ท่ีภาครัฐ  ในประมวลจริยธรรมขา้ราชการพล
เรือน  ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยจรรยาขา้ราชการของส่วนราชการตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 
๒๕๕๑  และประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เร่ืองหลกัเกณฑก์ารรับ
ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 •  เจตนารมณ์ 
        เน่ืองจากความเช่ือถือไวว้างใจของประชาชนต่อการปฏิบติังานของขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ี
ภาครัฐวา่  จะต้องตัดสินใจและกระท าหน้าที่  โดยยดึผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลกั  ปราศจาก
ผลประโยชน์ส่วนบุคคล  หากขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีภาครัฐคนใดรับของขวญัและผลประโยชน์ท่ีท าใหมี้
อิทธิพลต่อการตดัสินใจและการกระท าหนา้ท่ีถือวา่เป็นการประพฤติมิชอบ  ยอ่มท าลายความเช่ือถือไวว้างใจ
ของประชาชน  กระทบต่อความถูกตอ้งชอบธรรมท่ีองคก์รภาครัฐยดึถือในการบริหารราชการ  รวมทั้ง
กระทบต่อกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 •  อะไรคือของขวัญและประโยชน์อ่ืนใดทีใ่ช้ในความหมายนี้ 
                 ของขวญัและประโยชน์อ่ืนใด  หมายถึง  ส่ิงใด ๆ  หรือบริการใด ๆ หรือบริการใด ๆ (เงิน 
ทรัพยสิ์น  ส่ิงของ  บริการหรืออ่ืน ๆ ท่ีมีมูลค่า)  ท่ีขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีภาครัฐใหแ้ละหรือไดรั้บท่ี
นอกเหนือจากเงินเดือน  รายได ้ และผลประโยชน์จากการจา้งงานในราชการปกติ 
     ของขวญัและผลประโยชน์อ่ืนใด  สามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน  หรืออาจไม่สามารถตีค่า ตีราคาได ้
     ของขวญัท่ีสามารถคิดราคาได ้(Tangible  gifts)  หมายรวมถึง  สินคา้บริโภค  ความบนัเทิง  การ
ตอ้นรับ  ใหท่ี้พกั  การเดินทาง  อุปกรณ์เคร่ืองใช ้ เช่น  ตวัอยา่งสินคา้  บตัรของขวญั  เคร่ืองใชส่้วนตวั  บตัร
ก านลั  บตัรลดราคาสินคา้หรือบริการ และเงิน  เป็นตน้ 
     ของขวญัและประโยชน์อ่ืนใดท่ีคิดเป็นราคาไม่ได ้(Intangible gifts and benefits)  หมายถึงส่ิงใด 
ๆ หรือบริการใด ๆ ท่ีไม่สามารถคิดเป็นราคาท่ีจะซ้ือจะขาย  อาทิเช่น  การใหบ้ริการส่วนตวั  การปฏิบติัดว้ย
ความชอบส่วนตน  การเขา้ถึงประโยชน์  หรือการสัญญาวา่จะใหห้รือการสัญญาวา่จะไดรั้บประโยชน์
มากกวา่คนอ่ืน ๆ  
 
 รายละเอียดต่อจากน้ีเป็นข้อเสนอแนะในการพจิารณาเกีย่วกบัการให้-รับของขวัญและหรือ

ผลประโยชน์อ่ืนใดในทางปฏิบัติ 
  
 •  เราจะจดัการอยา่งไร 



    การจะรับของขวญัและหรือผลประโยชน์ใด ๆ มี  ๓  ค าถาม  ท่ีใชใ้นการตดัสินใจวา่จะรับหรือไม่
รับของขวญัและหรือผลประโยชน์  คือ 

๑) เราควรรับหรือไม่ 
๒) เราควรรายงานการรับหรือไม่ 
๓) เราสามารถเก็บไวเ้ป็นของตนเองไดห้รือไม่ 

 

๑. เราควรรับหรือไม่ 
ตามหลกัการทางจริยธรรมแมว้า่เราจะไม่ควรรับ  แต่มีหลายโอกาสท่ีเราไม่สามารถปฏิเสธได ้ หรือ
เป็นการรับในโอกาสท่ีเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี  วฒันธรรมหรือใหก้นัตามมารยาทท่ี
ปฏิบติัการในสังคม  อยา่งไรก็ตาม  มีหลายโอกาสท่ีไม่เป็นการเหมาะสมอยา่งยิง่ท่ีจะรับ 

๑) ถา้เป็นการใหเ้งิน  ท่านจะตอ้งปฏิเสธ  ไม่วา่จะเป็นโอกาสใด ๆ การรับเงินสดหรือส่ิง 
ใด ๆ ท่ีสามารถเปล่ียนกลบัมาเป็นเงิน  เช่น ล๊อตเตอร่ี  หุ้น  พนัธบตัร  เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  และ
อาจเขา้ข่ายการรับสินบน 
 การถูกเสนอส่ิงใด ๆ นอกเหนือจากเงินน้ัน  ส่ิงทีค่วรน ามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจคือ 

- ท ำไมเขำจึงเสนอให้  เช่น ให้แทนค ำขอบคุณ  กำรเสนอให้มผีลต่อกำรตัดสินใจในกำร
ปฏิบัติตนหรือไม่ 

- ควำมประทับใจของท่ำนต่อของขวญัและหรือผลประโยชน์ท่ีจะส่งผลต่อกำรท ำงำน 
ในอนำคต 

ถา้ท่านท างานอยูใ่นกลุ่มเส่ียง  อ่อนไหว  หรืออยูใ่นข่ายท่ีตอ้งรับความไวว้างใจเป็นพิเศษ 
เช่น  งานตรวจสอบภายใน  และงานตรวจคุณภาพต่าง ๆ  การจดัซ้ือจดัจา้ง  การออกใบอนุญาต  หรือการ
อนุมติั/อนุญาตต่าง ๆ ฯลฯ  ท่านจะตอ้งปฏิบติัตามนโยบายและหลกัจริยธรรมเร่ืองน้ี  มากกวา่กลุ่มอ่ืน 

๒) การรับก่อให้เกิดการขดัแยง้ระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมหรือไม่  หาก 
การรับก่อให้เกิดความขดัแยง้ระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะ  แลว้ผลประโยชน์
ส่วนตนท่ีไดรั้บกลายเป็นอิทธิพลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ  หรือก่อให้เกิดขอ้สงสัยต่อสาธารณชนวา่เป็น
การประพฤติมิชอบ 
  
 
 
 
 
 
 
 

ไม่วา่ของขวญัและหรือผลประโยชน์นั้นจะมีค่า

เพียงเล็กนอ้ยก็ไม่ควรรับ  เพราะก่อใหเ้กิด

ความรู้สึกผกูพนัหรือพนัธะกบัผูใ้ห ้ และอาจ

ก่อใหเ้กิดความเส่ือมศรัทธาต่อประชาชน 



 
  การขดัแยง้ระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม  เป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดการประพฤติมิ
ชอบ  และการทุจริตคอร์รัปชัน่  ในแต่ละส่วนราชการควรก าหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน์
ของตน  โดยส่วนราชการทีอ่ยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ทีเ่ส่ียงต่อการประพฤติมิชอบ  ควรก าหนดนโยบายด้านน้ี

อย่างเคร่งครัดมากกว่าหน่วยงานอ่ืน ๆ  
  หลกัการปฏิบติังานในภาครัฐอยูบ่นพื้นฐานท่ีวา่ “กากระท าและการตดัสินใจใด ๆ จะตอ้ง
กระท าดว้ยความเป็นกลาง  ปราศจากการมีส่วนไดส่้วนเสียในการใหบ้ริการ  และปกป้องผลประโยชน์ของ
สังคมไทยโดยรวม” 
  ดงันั้น  องคก์รหรือบุคคลใด ๆ  ไม่ควรชา้ของขวญัหรือผลประโยชน์มาแสดงหาความชอบ
ผลประโยชน์ใหก้บัองคก์รของตนหรือตนเอง  เหนือองคก์รหรือบุคคลอ่ืน ท าใหเ้กิดความสั่นคลอนความ
เช่ือถือไวว้างใจท่ีประชาสังคมมีต่อภาครัฐ  และท าใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมในสังคม 
  ประการส าคญั  สมาชิกทั้งหมดในสังคมตอ้งไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรม  ภายในระ
บอนประชาธิปไตย  ขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีภาครัฐมีพนัธะผกูพนัท่ีจะตอ้งปฏิบติังานอยา่งเป็นธรรม  โดย
กระท าและแสดงออกโดยยดึมาตรฐานความโปร่งใส  ความพร้อมรับผดิชอบ  และแสดงพฤติกรรมท่ีถูกตอ้ง  
เท่ียงธรรม  ตลอดเวลาท่ีมีอาชีพรับราชการ 
 

๒. เราต้องรายงานหรือไม่ 
การรายงานการรับของขวญัและหรือผลประโยชน์ตดัสินจากหลกัการดงัต่อไปน้ี 
๑) ธรรมชาติของผูใ้ห ้: พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น  ประกาศคณะกรรมการ 

ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  รวมทั้งนโยบายของหน่วยงาน เช่น  การหา้มรับของขวญัหรือ
ประโยชน์จากคู่สัญญา/องคก์รหรือบุคคลท่ีก าลงัจะมาท าการคา้  การสัญญาวา่จะให้-รับกบัองคก์รหรือบุคคล
ท่ีจะขอท าใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบดา้นต่าง ๆ ฯลฯ 
 หน่วยงานควรก าหนดนโยบายดา้นน้ีใหเ้คร่งครัดและมีกระบวนการท่ีช่วยใหข้า้ราชการและ
เจา้หนา้ท่ีภาครัฐสามารถจดัการเร่ืองน้ีไดอ้ยา่งเหมาะสม  การรายงานการรับของขวญัและหรือผลประโยชน์
ใด ๆ ตอ้งมีการลงทะเบียนรับอยา่งเป็นทางการ 

๒) บทบาทหนา้ท่ีของท่านในองคก์ร : ถา้ขา้ราชการนั้น ๆ ท างานในขอบข่ายท่ีอ่อนไหว และ 
ตอ้งการความเช่ือถือไวว้างใจเป็นพิเศษ  และหรือกลุ่มท่ีเก่ียวกบัการไดผ้ลประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้ง
จากระดบัองคก์ร  และระดบับุคคล  อาทิเช่น  งานตรวจสอบ  งานจดัซ้ือจดัจา้ง  การให้ใบอนุญาต/ยดึ
ใบอนุญาต  ฯลฯ  ควรใหแ้น่ใจท่ีสุดวา่ตวัท่านและองคก์รมีความเท่ียงธรรม  และจะไม่ถูกตั้งขอ้สงสัย  แมว้า่
หน่วยงานของท่านมิไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัการหา้มรับของขวญัหรือผลประโยชน์ใด ๆ  และมิได้
ก าหนดใหร้ายงานการรับของขวญัและผลประโยชน์  ท่านควรด ารงความถูกตอ้งดว้ยการรายงานหรือปฏิเสธ
ท่ีจะรับของขวญัและหรือผลประโยชน์นั้น ๆ  



 หลกัการการก าหนวา่ของขวญัและผลประโยชน์อ่ืนใดควรตอ้งรายงานหรือไม่  ควรจะตอ้งให้
องคก์รเก็บรักษาไวห้รือไม่  หรือควรตกเป็นของขา้ราชการใหเ้ทียบกบัค่าตามราคาตลาดโดยตอ้งมีค่านอ้ย
กวา่  ๓,๐๐๐  บาท  ทั้งน้ี  ให้ปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
เร่ืองหลกัเกณฑก์ารรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(ภาคผนวก ๑) 
 
  
   

๑. ของขวญัทั้งหมดท่ีมีค่าทางวฒันธรรมหรือประวติัศาสตร์  เช่น  งานศิลปะ   
พระพุทธรูป  เคร่ืองประดบัโบราณ  ฯลฯ แมจ้ะมีขนาดเล็กหรือเป็นเร่ืองเล็กนอ้ย  ของขวญันั้น ๆ  ยอ่มเป็น
ทรัพยสิ์นขององคก์ร  ไม่วา่จะมีราคาเท่าใด 

๒. ของขวญัหรือผลประโยชน์ท่ีไดรั้บเม่ือเทียบกบัราคาตลาด  มีค่านอ้ยกวา่   
๓,๐๐๐ บาท ไม่ตอ้งรายงานและอาจเก็บเป็นของตนเองได ้

๓. ของขวญัหรือผลประโยชน์ท่ีไดรั้บเม่ือเทียบกบัราคาตลาด  มีค่ามากกวา่   
๓,๐๐๐ บาท  ตอ้งรายงานหน่วยงานและลงทะเบียนไว ้

๔. ถา้ของขวญัหรือผลประโยชน์ท่ีมีค่าทางการตลาด  ระหวา่ง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐   
บาท และเจา้หนา้ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งรับ  ให้องคก์รโดยหวัหนา้ส่วนราชการตดัสินวา่สมควรใหข้า้ราชการ
หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐคนนั้น ๆ รับทรัพยสิ์นดงักล่าวหรือไม่ 

๕. ถา้ของขวญัหรือผลประโยชน์ท่ีมีค่าทางการตลาด  มากกวา่ ๑๕,๐๐๐  บาท  ใหส่้ง 
มอบเป็นทรัพยสิ์นขององคก์ร  เพื่อใชป้ระโยชน์สาธารณะและหรือตามความเหมาะสม  องคก์รอาจพิจารณา
อนุญาตใหข้า้ราชการหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐผูน้ั้นเก็บรักษาไวเ้ป็นกรณีไป  เช่น  ของขวญัในการยา้ยหน่วยงาน
ในขณะด ารงต าแหน่งเดิม  ของขวญัในโอกาสเกษียณอายรุาชการหรือลาออกจากงาน  ของขวญัหรือ
ผลประโยชน์ท่ีเพื่อร่วมงานใหเ้ม่ือเจบ็ป่วย ฯลฯ 

๖. ถา้ในปีงบประมาณใด ๆ คุณค่ารวมของขวญัและหรือผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก 
ผูใ้หค้นเดียวกนั  กลุ่มเดียวกนั  หรือผูใ้หมี้ความสัมพนัธ์กนัหลาย ๆ คร้ัง  เม่ือรวมกนัทั้งปีมีค่ามากกวา่  
๓,๐๐๐  บาท ตอ้งรายงานของขวญัหรือผลประโยชน์แต่ละอยา่งท่ีไดรั้บ 

๗. ถา้ในปีงบประมาณใด ๆ ไดข้องขวญัและหรือผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากผูรั้บบริการ   
แมจ้ะต่างคน ต่างกลุ่ม  เพื่อเป็นการขอบคุณในการใหบ้ริการท่ีดี  แต่เม่ือรวมกนัแลว้มีค่ามากกวา่  ๓,๐๐๐  
บาท  ตอ้งรายงานของขวญัหรือผลประโยชน์แต่ละอยา่งนั้น 

๘. ของขวญัหรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไดรั้บเพื่อเป็นการขอบคุณจากผูรั้บบริการ 
(ประชาชน องคก์รเอกชน) ท่ีไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ  บ่อยคร้ัง  อาจท าใหเ้กิดขอ้สงสัยจากประชาชนวา่มีอิทธิพล
บิดเบือน ก่อใหเ้กิดอคติในการใหบ้ริการของขา้ราชการหรือเจา้หนา้ท่ีภาครัฐ  หรืออาจก่อใหเ้กิดความรู้สึก
ชอบ  และคาดหวงัวา่จะไดรั้บของขวญัและหรือผลประโยชน์เม่ือมีผูม้ารับบริการ  ควรปฏิเสธการรับ 

แนวพิจารณาในทางปฏิบติั 

 

 

 

  



๙. เงินสดหรือส่ิงอ่ืนใด ๆ  ท่ีสามารถเปล่ียนเป็นเงินได ้(ตวัอยา่เช่น  หุน้  พนัธบตัร   
ล๊อตเตอร่ี)  ตอ้งปฏิบติัไม่รับไม่วา่จะอยูใ่นสถานการณ์ใด ๆ 
 

๓. เราจะเกบ็รักษาไว้เองได้หรือไม่ 
๑) ปกติสามารถเก็บรักษาไวเ้อง  หากมีค่าไม่เกิน  ๓,๐๐๐  บาท 
๒) หากมีราคาทางการตลาดระหวา่ง  ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐  บาท  ส่วนราชการตอ้งพิจารณาตดัสินวา่

ขา้ราชการหรือเจา้หนา้ท่ีภาครัฐนั้น ๆ จะเก็บไวเ้องหรือไม่ 
๓) หากราคามากกวา่  ๑๕,๐๐๐  บาท จะตอ้งให้เป็นทรัพยสิ์นของส่วนราชการ  และส่วนราชการ

พิจารณาตดัสินวา่จะใชป้ระโยชน์อยา่งไร 
 

๔. การฝ่าฝืนกฎนีม้โีทษอย่างไร 
 การฝ่าฝืนนโยบายวา่ดว้ยการรับของขวญัหรือผลประโยชน์นั้น  และพร้อมฝ่าฝืนการปฏิบติัตาม
ประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตกัเตือน  ตดัเงินเดือน  จนกระทัง่ถึงไล่ออก  ข้ึนกบัความร้ายแรงของการ 
ฝ่าฝืน 
 นอกจากนั้น  หากการรับของขวญัหรือผลประโยชน์นั้น ๆ เขา้ข่ายการรับสินบน  ฉอ้ฉล  ทุจริต  และ
สามารถพิสูจน์ไดว้า่  ขา้ราชการและหรือเจา้หนา้ท่ีภาครัฐนั้น ๆ รับของขวญัหรือผลประโยชน์ซ่ึงมีผลต่อ
ความเป็นธรรม  ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผูใ้ห้โดยมิชอบ  หากถูกตดัสินวา่ผดิจริง  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกคน
อาจมีส่วนร่วมในการรับโทษทางอาญาดว้ย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานการณ์ตัวอย่าง 

 เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบน ้าหนกัรถยนตรั์บค่าตอบแทน จ านวน ๒๗  คร้ัง เป็นเงินรวม                   

หน่ึงแสนหน่ึงพนับาทถว้น  เพื่อใหก้ารอนุญาตรถบรรทุกสินคา้ท่ีมีน ้าหนกัเกินกวา่ท่ี

กฎหมายก าหนดใหส่้งสินคา้ได ้ กรณีเช่นน้ีนอกจากจะเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  ผดิ

วนิยัขั้นไล่ออกจากราชการแลว้  ยงัมีโทษทางอาญาแผน่ดินดว้ย 

 ในการพิจารณาวนิิจฉยัโทษทางอาญา  ผูพ้ิพากษาไดร้ะบุเหตุผลวา่การกระท าของ

เจา้หนา้ท่ีของรัฐผูน้ั้น  ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภยัต่อสาธารณชน  ท าลายทรัพยสิ์นสาธารณะ

(ถนน) เป็นการสมยอมของเจา้หนา้ท่ี  ยอมใหผู้รั้บบริการกระท าผดิกฎหมาย และเป็นการให้

ผลประโยชน์ในทางมิชอบต่อบริษทัท่ีเป็นเจา้ของกิจการรถบรรทุก  รวมทั้งเจา้ของสินคา้และ

สั่งลงโทษจ าคุกเป็นเวลา ๑ ปี โดยไม่รอลงอาญา 

 



 การรับของขวญัและผลประโยชน์ : กุญแจแห่งความเส่ียงการรับของขวญัและ 
ผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีเป็นสาเหตุใหส้าธารณชนรับรู้วา่มีการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ  ก่อใหเ้กิดการท าลายความ
เช่ือถือศรัทธาของประชาชนต่อภาครัฐ 
  กุญแจแห่งความเส่ียง  ๒  ประการท่ีส าคญั  คือ 

๑. ความพยายามท่ีจะหลบเล่ียงกฎเกณฑ ์ โดยตีราคาของขวญัและหรือผลประโยชน์นอ้ย 
กวา่ความเป็นจริง  การตีค่าราคาต ่ากวา่ความเป็นจริงนั้น  บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผูอ่ื้นใหคิ้ดวา่
ของขวญัและหรือผลประโยชน์นั้นๆ มีค่าต ่ากวา่ความเป็นจริง  เพื่อหลีกเล่ียงการรายงาน  การกระท าดงักล่าว
นบัวา่เป็นการคดโกงและหลอกลวงซ่ึงเขา้ข่ายฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 

๒. การเพิกเฉยมองขา้มความผดิและละเลยต่อผลท่ีเกิดข้ึน 
 การรับของขวญัและหรือผลประโยชน์ใด ๆ อาจท าใหติ้ดเป็นนิสัยอยา่ง 

รวดเร็ว  และก่อใหเ้กิดความคาดหวงัเสมอวา่จะไดรั้บของขวญัและหรือผลประโยชน์ใด ๆ ในการปฏิบติั
หนา้ท่ีราชการ  ท าใหเ้กิดความรู้สึกชอบหรืออยากปฏิบติัต่อผูรั้บบริการ  หรือผูรั้บงาน-รับจา้ง-รับเหมา ฯลฯ  
ท่ีเป็นผูใ้หข้องขวญัและหรือผลประโยชน์  โดยอิทธิพลของความชอบหรือผลประโยชน์ตอบแทนท่ีไดรั้บท า
ใหมี้การปฏิบติัตอบแทนเกินกวา่มาตรฐานท่ีก าหนด 
  ในสถานการณ์เช่นน้ี  ผูรั้บจา้ง  ผูรั้บเหมา และหรือผูรั้บจดัซ้ือ  อาจรับรู้ผิดพลาดและเขา้ใจ
วา่การรับจา้งต่าง ๆ ไม่ตอ้งท าในระดบัมาตรฐานหรือลดคุณค่าการบริการ 
  นอกจากนั้น  หากเกิดการปฏิบติัเป็นวฒันธรรมการท างานขององคก์ร  ขา้ราชการและหรือ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกบั “การรับรางวลั”  จากการปฏิบติัหนา้ท่ี  และละเวน้การปฏิบติั
หนา้ท่ีโดยความรับผิดชอบ  ซ่ึงจดัไดว้า่เป็นการรับสินบน     

 การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริง  มีแนวโนม้ท่ีเป็นไปไดม้ากท่ีเราจะรับ 
ของขวญัและผลประโยชน์  โดยเฉพาะส่ิงท่ีถูกใจเรา  บุคคลอาจสงสัยวา่การรับของขวญัและหรือ
ผลประโยชน์ใด ๆ ถือไดว้า่เป็นความผดิ  แต่ผูรั้บมกัจะหาเหตุผลเขา้ขา้งตนเอง ดงัน้ี 
  “ฉนัรู้วา่ไม่ควรรับของดงักล่าว  แต่ดว้ยมารยาทจึงไม่กลา้จะปฏิเสธน ้าใจ  หรือหาไม่รับจะ
เป็นการท าลายสัมพนัธภาพระหวา่งผูใ้หก้บัองคก์รหรือกบัตนเอง” 
  “คนอ่ืน ๆ  ก็ท  าเช่นน้ี  ท าไมฉนัจะท าบา้งไม่ได”้ 
  “ดูซิ ฉนัอุทิศเวลานอกเวลาราการท างาน  ดงันั้น มนัเป็นการยติุธรรมท่ีเราจะไดร้างวลั
ผลประโยชน์พิเศษบา้ง” 
  “เพราะฉนัเป็นคนพิเศษจริง ๆ ดงันั้น  ผูบ้งัคบับญัชาจึงชมฉนั  และเป็นเร่ืองธรรมดาท่ีฉนั
มกัเป็นคนแรกเสมอท่ีไดรั้บโอกาสใหเ้ป็นฝึกอบรม/สัมมนา” 
  “มนัเป็นแค่ตวัอยา่งฟรีใหท้ดลองใช ้ และฉนัก็ไม่คิดวา่หน่วยงานของฉนัจะสั่งสินคา้ชนิดน้ี  
แมว้า่ฉนัจะใหค้  าแนะน าก็ตาม” 
  “ฉนัไม่เห็นมีกฎ ระเบียบใด ๆ เก่ียวกบัการใหข้องขวญั  ดงันั้น  ฉนัก็ไม่ไดฝ่้าฝืน กฎเกณฑ์
ใด ๆ” 



  ท่านตอ้งระลึกอยูเ่สมอวา่  เหตุผลท่ีท่านใชก้ล่าวอา้งเช่นน้ี  ไม่สามารถปกป้องท่านจากการ
ถูกด าเนินการทางวินยั  หากการกระท าของท่านเป็นการกระท าท่ีมิชอบ 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็น   การตดัสินใจ 

เจตนารมณ์ : 

กฎ ระเบียบ : 

ความเปิดเผย : 

คุณค่า : 

หลกัจริยธรรม : 

อตัลกัษณ์ : 

เวลาและโอกาส : 

อะไรเป็นเจตนาของการใหข้องขวญั 

มีกฎ ระเบียบ  หรือนโยบายอะไรท่ีเก่ียวกบัการใหข้องขวญัและหรือผลประโยชน์ 

มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพียงใด 

ของขวญัและหรือผลประโยชน์มีค่าราคาเท่าใด 

มีหลกัจริยธรรมท่ีเก่ียวกบัการรับของขวญัหรือไม่  และมีอะไรบา้ง 

ผูใ้หมี้อตัลกัษณ์เพื่ออะไร 

เวลาและโอกาสในการให ้ คืออะไร 

สถานการณ์ตวัอยา่ง 
 หน่วยงานภาครัฐหน่ึง  ส่งนกัทรัพยากรบุคคลท่ีท าหนา้ท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง (HR 

procurement)  ใหเ้ขา้ร่วมสมัมนาดา้นทรัพยากรบุคคล เจา้หนา้ท่ีผูน้ั้นไดรั้บรางวลัมูลค่า 
๗,๐๐๐  บาท  จากการเป็นผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาท่ีมีบุคลิกเป็น personnel planner  ซ่ึง
บริจาคโดยโรงงานผลิตสินคา้ท่ีเป็นคูค่า้กบัหน่วยงาน  เจา้หนา้ท่ีไดเ้ก็บของรางวลันั้นไวโ้ดย
ไม่ไดร้ายงานหน่วยงานเน่ืองจากคิดวา่เป็นรางวลัท่ีตนชนะจากการเขา้ร่วมกิจกรรมการสมัมนา 
 ผูบ้งัคบับญัชาตระหนกัถึงความหมายท่ีอาจแอบแฝงมาจากการให ้ และตดัสินใจวา่

จะตอ้งมีการรายงานของรางวลันั้นและลงทะเบียนเป็นของหน่วยงาน  โดยใหเ้หตุผลวา่ผลการ

ปรากฏตวัของเขาในการเขา้ร่วมสมัมนาเป็นเพราะไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงาน ดงันั้นเป็น

ความชอบธรรมของหน่วยงานท่ีจะตดัสินวา่จะจดัการอยา่งไรกบัรางวลัช้ินน้ี 

 เน่ืองจากราคาของของรางวลัและบทบาทในหนา้ท่ีมีความเส่ียงในเร่ืองผลประโยชน์ 
ในท่ีสุดเจา้หนา้ท่ีจึงถูกขอร้องใหส้ละรางวลัแก่หน่วยงานเพ่ือใชป้ระโยชน์ตามความเหมาะสม
  

  
โมเดลส าหรับการตดัสินใจ 



 

บทสรุป  :  

 ความเช่ือถือไวว้างใจ และจริยธรรมเป็นรากฐานของการบริหารภาครัฐท่ีดี  เม่ือท่านเป็นขา้ราชการ
และหรือเจา้หนา้ท่ีภาครัฐไม่วา่จะสังกดัหน่วยงานใด  ท่านถูกคาดหลงัใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีและตดัสินใจ  โดย
ปราศจากอคติ  ทา่นถูกคาดหวงัไม่ใหแ้สวงหารางวลัหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใด ๆ นอกเหนือจาก
เงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีรัฐจดัให้ 
 แมว้า่นโยบายของหน่วยงานหลายแห่งจะอนุญาตให้รับของขวญัได ้ ซ่ึงถือวา่เป็นของท่ีระลึกใน
โอกาสท่ีเหมาะสม  แต่อยา่งไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ  การฝ่าฝืนขอบเขตดว้ยการรับของขวญั
หรือผลประโยชน์ท่ีไม่เหมาะสม  จะน าไปสู่ความเส่ียงต่อการทุจริต  และท าลายช่ือเสียงของท่าน รวมทั้ง
องคก์รของท่านเอง 

 


